
في يوم من اإليام

الصفارترجمة رافع 

  

  

شهادة، مبكر جدا في النهوض، فتح أوريليو أسكوفار، طبيب أسنان من دون. فجر االثنين ، دافئ وغير ممطر

اصطناعية، مازالت موضوعة في قوالبها الكلسية، من علبة تناول بضعة أسنان. عيادته عند الساعة السادسة

. دوات على الطاولة مرتبا إياها حسب حجمها كما لو كان يجهزها للعرضاألزجاجية ، ووضع مجموعة من

نحيفا، وكان منتصب القامة،. قميصا عديم الياقة مغلقا عند العنق بزر ذهبي، وبنطلونا بحماالتكان يرتدي

.قلما ينسجم مظهره مع الموقف، تماما كما هي حالة األصم

سحب المثقاب ناحية كرسي المعالجة وجلس ليباشر في صقلمن ترتيب العدة على الطاولة، عندما انتهى

بدقة وثبات متواصلين، وكان يبدو شارد الذهن، ال يفكر في تفاصيل العمل الذي يؤديه. األسنان االصطناعية

.إلى اآللةوكانت قدمه تظل تضغط على عتلة المثقاب حتى عندما تنتفي حاجته

صقرين منشغلين في تجفيف نفسيهما سماء من خالل النافذة فرأىبعد الثامنة توقف لبرهة كي ينظر إلى ال

  .أن المطر سيسقط قبل موعد الغداءوهو يقول لنفسه بعاد إلى عمله. تحت الشمس على سقيفة البيت المجاور

  تركيزهصوت ابنه الحاد والمفاجئ شتت

.باباـ

  ماذا ؟ـ

.له ضرسهالعمدة يريد أن يعرف إذا كنت ستخلعـ

.ه بأنني غير موجودقل لـ

عاد ابنه ذو األحد عشر . أمامه وراح يتفحصها بعينين نصف مغلقتينحملها. كان منشغال بصقل سن ذهبية

.غرفة االنتظارعاما يصرخ مجددا من

.يقول بأنك موجود، وأيضا ألنه يستطيع أن يسمعكـ 

 :الطاولة وقالنهائي وضعه علىوعندما أنجز عمله واخذ السن شكله ال. الطبيب منشغال بتفحص السنظل

.هذا أفضلـ 

تركيب من علبة كارتونية حيث يحتفظ باألشياء التي تحتاج إلى انجاز، شَغَّل المثقاب ثانية، وأخذ بضعة قطع

.التعديل والصقلوباشر بعملية

.باباـ

أجابه مستخدما نفس التعبير

ماذا؟ـ

.نار عليكيقول بأنك إذا لم تخلع له سنه فسوف يطلق الـ



للطاولة، تعجل، وبحركة شديدة الهدوء أوقف المثقاب، دفعه بعيدا عن الكرسي، وسحب الدرج السفليدون

:قال. وكان هنالك مسدس

.عليحسنا، قل له أن يأتي ويطلق النارـ

لجانب كان قد حلق ا. عند البابظهر العمدة. دفع الكرسي بمواجهة الباب، وكانت يده تستقر على حافة الدرج

رأى الطبيب في عينيه . لم تحلق منذ خمسة أياماأليسر من وجهه، لكن الجانب اآلخر كان متورما وبلحية

:بأطراف أصابعه وقال برفقليالي من التوجع واألرق، فأغلق الدرج

.اجلسـ

.صباح الخيرـ

:الطبيبأجابه

.صباح الخيرـ

. العمدة رأسه على مسند الكرسي الخلفي فشعر بشيء من االرتياحوبينما انشغل الطبيب بتسخين أدواته، أسند

كرسي خشبي قديم، مثقاب يعمل بدواسة، وعلبة : كانت عيادة بائسة. في الهواءكانت أنفاسه تطلق بخارا

العمدة عندما شعر. في المواجهة للكرسي نافذة تغطيها ستارة من القماش. تحوي قناني السيراميكزجاجية

.طبيب شبك ساقيه وفتح فمهباقتراب ال

وبعد أن تفحص السن الملتهبة، أغلق فك العمدة بحركة حذرة، ثم . الضوءأدار أسكوفار رأس العمدة باتجاه

:قال

.سأقلعه ولكن من دون مخدرـ

لماذا؟ـ

 .ألنه لديك خراجـ

.قال أخيرا وهو يحاول أن يتبسم. العمدة في عيني الطبيبنظر

.حسناًـ

الماء المغلي بملقط جلب إناء األدوات المعقمة إلى الطاولة وراح يخرجها من. الطبيب على ابتسامتهيرد ولم

بطرف حذائه، وذهب ليغسل يديه في دفع المبصقة. صغير بارد، دون أن يبدو عليه بأنه في عجلة من أمره

.نهالعمدة لم يرفع عينيه عقام بكل ذلك دون أن ينظر إلى العمدة، لكن. المغسلة

تشبث العمدة بذراعي الكرسي، واضعا . بالكالّب الساخنفتح الطبيب قدميه وأمسك بالسن. كان سن عقل سفلي

ومن . حرك الطبيب رسغه فقط. بفجوة باردة في كليتيه، لكنه لم يصدر صوتاشعر عندها. كل قوته في قدميه

:وبرقة الذعة قالدون حقد،

 .اآلن ستدفع لموتانا العشرونـ

ثم لكنه لم يتنفس حتى أدرك بأن السن قد أقتلع،. العظام في فكه، وامتألت عيناه بالدموعالعمدة بانسحاقشعر 

.الفائتةفي تلك اللحظة كان عاجزا تماما عن فهم عذاب الليالي الخمس. رآه من خالل دموعه

لى جيب بنطلونه ليخرج ومد يدا افتح أزرار سترته الضيقة. انحنى على المبصقة، الهثا يتصبب منه العرق

  :لهقال. ناوله الطبيب قطعة قماش نظيفة. المنديل



.جفف دموعكـ

انشغاله بغسل يديه، رأى أسكوفار السقف المتداعي وشبكة وأثناء. كان العمدة يرتعش وهو يجفف دموعه

:ةقال للعمد. عاد الطبيب وهو يجفف يديه. العنكبوت والحشرات الميتةالعنكبوت المغبرة وبيض

.غرغرة ماء بالملح، ثم اذهب إلى الفراشخذـ

عسكرية ثم تحرك باتجاه الباب وهو يدفع ساقيه، ودون أن يغلق أزرار أدى تحية وداع. نهض العمدة واقفا

:قال .سترته الضيقة

.ابعث بالفاتورةـ

لمن ؟ لك أم للبلدة ؟ـ

:أغلق الباب وراءه وهو يقول. العمدةلم ينظر إليه

.رقال فـ




